
Ministerstvo kultury, PoB í,l9
í20 21 PRAHA 2

doručté do 4. 2. 2019
l K"It (tlK) 1r{1
schváleno ČsÚ pro iriniste§tvo kultuí
Čv 9oh8 ze dne 24, 10.2017

za rok2018
VýkaZ]e souústi Programu statistických 2jišťovánína íok2018. ochrana dúVěmosti údajů je zaručena zákoném č 89/1995sb,, o státnístatistické službě, Ve zněn

pozdě]šich předpisú. Údaje se zjišl'uji pro potřebu N4inisterstva kullury, které odpovidá za ]ejich ochranu, zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny
požádováné údaje, Děkuieme za spolupráci,

Název žpravodajské jed notky
obecní knihovna Mezilesí

lČo Evid. c. knihovny 2359

Adresa Mezilesigs
5459

Teleíon
Kíej Křálovéhradecký
www stránky zJ Mezilesi.crknihovna
E-mail knihovna@mezilesi,cz

zřizovatél (vyplnise slovně) obec Mezilesí

Velikost obsluhované populace 1 250

Bežbáriéroú přistup (označte x) 1.o ! | n" X
l. KNlHoVNl FoND

c. ř,

§tav k.lhovnihoíoňdu € kem k 31 12 min loku 0101

i 0103 až 0l1 Q102 552

É
.9

0]03 l18

01oa 434

0]05 0

ň]kró9ráiióké dok!menly 0l06 0

kan€larcké dokumenv 0]07 0

0l08 0

0] 09 0

0l10 0

0]11 0

e]eklro.1cké dokumenly 0]]2 0

0] T3 0

Po@l erempláiů 1lu]ú docháze]icich penodk 0]]4 5

Po€i k. hovnich,ednótek Ve vó.éň výbér! 0]15 552

0] l6 0

úbylky' 0117 0

0] 18 0

fond! dol né kn hovny pn olgan2aŤi 0119 0

Kontíolni součet{i,01ol .ž 01l9) 0]39 2 213

ll. UžVATELÉ

Reqlstrovani už vále é ve slédóváném obdobi 02ó1 2a

z toho reg 9řova.iuŽlvaleé do 15 el o2O2 0

NáVštěv.ic @lkeň (ř O2a4 + í a2o9) 0203

NáVštév.ió k.lhovny (lyzické návšléVy) 02a4

E

návšiěvnio pú]čoven a studoven 0205 92

náv§IéVnic Vy!žiVá]ici nlemel Ý kn hovné 0206 0

návšlévnic kutur.ich akci a2o7 0

návšlévnic vzdě]ávacich akci 0208 0

ř 0505 + 0507 + 0511 a209 0

xontrclni souč.t (ř- 0201 áž 0209) 0239 296

br!.le okruhu púsobnosl knihovny l, poód o§lalé samoslatnd ob
č]ásl píoleližobyv.le|eFwkazu]ici knhoviazňzená k31 l2

]Piirústky kĎlroviiho 
'oídU 

v knih
'úbýkv kí,hovniho fondu v kn hov

'Nezápoóilává se do plirůslků l o1]6
'Nez.počiláVá 9 do úbrlků l o]17

Roční výkaz o knihovně

c.ř c.

(souéet i 0302 až 0315)
0301 865

E

.a!óná lleratuía dospéým uŽlvaieŮň (k.lhy) 0302 19

krás.a iérátura dospělým !ž vat€ Ům (kn ňy) 0303 492

.a!óná llerátu.a dělem (knhy) 0304 0

kásná teratUra délem (knlhy) 0305 18

0306 335

0307 0

m,krograncké dok!menty 0308 0

ka11ogíaf cké dókuméniy 0309 0

0310 0

03]1 1

a312 0

03]3 0

elekllonlcké dok!ňe.ly 0314 0

0315 0

Pr€ze.é.i ýypqc*y eV dova.é (z ř 0301) 03]6 0

o31T 84

Kontrolnisoučět (t, o30l až 0317) 0339 1814

lV, DALSl UDAJE

--
.J,g

!F

n'i

g i5 5 0401 0

počel k ádné vyřizených a4a2 0

6€E_!
0403 89

počei k ádné vyřizenýcn 0404 89

ag

_qř

E

,3;^
0405 0

počel k adné vyiizených 0406 0

uó7 0

po@l k ádné Ýyiizených 0408 0

E

0409 0

0410 0

041] 20

0412 121a

Poradenská a kó.z0llam, Óinnost pro knhovniky 0413 0

Vzdělávánik.ihovniků (pro k.llrov.iky á v íámc, RF) 0

KU turniak@ pro veře]nosl (besedy výstáVy al ) 04] 5 0

Vzdéiávacíak€ pró véře]nosi (sem náie kuzy al) 04] 6 0

zlohó v óblásIl lcT (lnform a koňunlkač.ich Q417 0



Vll. PRlJMY RESP. VÝNOSY

REsP.

Tržby zá Vl.stniÝýkony (výrobky sužby) e za zóóži

z loho ýýnosy (piilňy)ž hlav.iČ..ost

PiispéVky. dola€ a grá.ly.e provoz z rózpočlu kra]e

Piispěvky dolae.grá.ty.a prcvoz z lozpočl! ob€

piispévkv dótá@ a q.anly na provoz že zahran či

osi.1ii plóVozni vÝnosy VÝše ne!Vedené

i 0701 + ř 0703 až 0707 + i 0709 + ř

Dolace a granly ňá lnveíce 2e sláiniho íozpoótu

Doté@ a granly na lnvosncé 2 ro2poČl! kraF

Dolace á granly na lnvestl@ z rozpočlu ob€

Dotáce á grá.ly.a nÝestlce od ostatnich sub]ékiú

Doláce á glánly na lnvesl]cé zezáhra. Či

Kontrolni součel (i 0701 až 071a)

§polřeba mélénáU energ € zbožias]užeb

osob.inák]ady (so!€t ř 0804 až 0807)

nákády.ázdraýolniasoc]ánipo]lšté.i

oané a pop|alky (be2 dá.ě z pii]mů)

Dáň z pii]mú (úél skuplna 59)

ostainj píovoznínák ady výše nelvede.é

z lohó výdáJe.a hávničlnnosl (z ř 0815l

Konlrolni souč€t (l 0601 až o8t9)

E ektron cký kalalog knhovny.á ntemet!

Poče| náVštéVw6bové slránky knhovny za sl€dová.é obdóbi

Poéel Vsllpů do elektronrckého katalog! z proslor! knlhov.y

Počel @n@vaných e ektron ckých míormeč.ich zdrop

Po@l žoblázených (stážéných) dlg élnich dokumenlů

o. ne nformačni siužby (po@t zodpovézéných dolazŮ)

Kontrclni součel (i 0503 až 0514)

Poce( zaměsl.a.cú (piepodeny slaV)' 0601 0

E

vš kílhov.lckého směíu 0602 0

voš knlhóv.lckého sňéru 0603 0

0604 0

voš oslalni 0605 0

sš knlhovnlckého sňéru i]606 0

0607 0

0608 0

doorovohýcn pra@vnikú 0609 0

hod. odpracovanyó dobíovonym pracoÝniky roč.é 06] 0 0

Kontrolni součet {i,0601až 0610) 0639 0

9lýdenfu po.€l ňodí ! ZKNP oíáh kn ňoviy s Vi@ úvary prc Veqnosl uýedou
iýdennipoóel hod,n u iepe e olev nidobyFdnoll,icň ulva.ú údá, s. nesumaizqe

'Uveg se cgloíoČniprúmér ev,d.ianiho pdalu zamédnan.Ů přeFČiený na phé z.méslnáné žKNP vlplňU| použe ládek
úzavřenu iádiou píacov louvu

''Ř oam i ffo9 3 d e skUléónosl l03]0vyplňU]]vš€chnyknhovny zkNP
' Vstupn @na W§§ neŽ 10 00o KČ á provoznérécňnrc.k funkce delŠineŽreden fuk (§ 26 zoP)
'lvslupn @iaWšs n9ž60000Kóádobáp.!r elnosl de§ineŽJedeiíoi(§32azDP)

případné připoiení komentáře s doplňuiícími nebo vysvětluiícími údaii ie vitáno
lx. síŤ KN|HoVEN K 31. 12.2o1a

!zákládni 
kn hoVny povéiené kr.]skou Rn hoviou Výkonem rc!,ona ni

Jméno (húlkovýín písínem) a podpis vedoucího
zpravodaiské iednotky:

včeiné peí od k a poi ren l €rcl G

Webové slránka kn hovny

Počel llasmich speca izoÝaných dalábázi

Po@l e Ýýpů]aek e_dokUmé.tů


